โครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหม:
“ไม:ลอกการบ>าน ไม:ลอกข>อสอบ”

นักเรียนผู>จัดทำโครงการ
1. นางสาวรินลักษณ0 สินธุ0โสภา
2. นางสาวพิชามญชุ0 มนต0คุGมครอง
3. นางสาวปวริศา แกGววิชัย
4. นางสาวชมพูนุช หงษ0ทอง
5. นางสาวเจนจิรา จันเทพ
6. นายคณาธิป ยี่สุRน
ป<การศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 4/4
ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 6/6
ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 6/6
ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 6/9
ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 6/9
ชั้นมัธยมศึกษาป<ที่ 6/9

ครูที่ปรึกษาโครงการ
นายณรงค0ฤทธิ์ ศักดิ์แสน
ครู กลุRมสาระการเรียนรูGสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูGรับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนสุจริต

ผู>บริหารที่ปรึกษาโครงการ
นายวีระ เจนชัย
ผูGอำนวยการโรงเรียน
นายศตวุธ หรือโอภาส
รองผูอG ำนวยการกลุRมบริหารงานบุคคล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
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ชื่อโครงการ วัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหมR “ไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ”
1. หลักการเหตุผล
การตRอตGานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปbนหนึ่งในประเด็นสำคัญตามแผนแมRบทภายใตGยุทธศาสตร0
ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 เพื่อสRงเสริมการทำงานของภาครัฐใหGมีความโปรRงใสตรวจสอบไดG ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ
มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน0สRวนบุคคลและประโยชน0สRวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหGเกิดขึ้น และสรGางจิตสำนึก
และคRานิยมใหGทุกภาคสRวนตื่นตัว ละอายตRอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสRวนรRวมตRอตGานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยเปhาหมายระดับประเด็นดังกลRาว คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จากการพิจารณาดัชนีการรับรูGการทุจริตหรือดัชนีภาพลักษณ0การคอร0รัปชันของประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับ
โดยองค0กรเพื่อความโปรRงใสนานาชาติ (TI) พบวRา ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรูGการทุจริตในป< 2562
อยูRที่ 36 คะแนน ซึ่งคงที่เทRากับใน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ในการจัดอันดับปรับลดลงจากอันดับที่ 99 เปbนอันดับที่ 101
จากทั้งหมด 180 ประเทศ และในกลุRมประเทศอาเซียน ประเทศไทยไดGอันดับลดลงจากอันดับที่ 5 ใน พ.ศ. 2561
เปbนอันดับที่ 6 ใน พ.ศ. 2562 ขGอมูลจากสถานการณ0ดังกลRาวแสดงใหGเห็นถึงแนวโนGมของปnญหาการทุจริตและ
คอร0รัปชันในประเทศที่ยังไมRลดลง ซึ่งสRงผลใหGอาจไมRสามารถบรรลุเปhาหมายตามที่ตั้งไวGที่อันดับที่ 1 ใน 54
หรือไดGคะแนนไมRต่ำกวRา 50 คะแนนไวGภายใน พ.ศ. 2565 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหRงชาติ,
2564)
จากสภาพขGางตGนคณะผูGจัดทำโครงการเห็นวRาประชาชนทุกคนในประเทศมีสRวนสำคัญในการปhองกันและ
แกGปnญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ในบริบทของแวดวงการศึกษา ผูGจัดทำโครงการในฐานะนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย หรือ“ลูกบึงพระยา” จึงตGองการสรGางวัฒนธรรมวิถีใหมRที่นักเรียนทุกคน
ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ อันเปbนการมุRงสRงเสริมใหGนักเรียนตระหนักถึงปัญหา เข้าใจและประพฤติปฏิบัติ
ในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ ตระหนักถึงทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน
ตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็น
การไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ และการสRงเสริมกระบวนการมีสRวนรRวมในการสรGางขGอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อแกGปnญหาลอกการบGาน ลอกขGอสอบ และดำเนินการขยายผลในโรงเรียนตRอไป
2. วัตถุประสงคR
1. เพื่อใหGนักเรียนตระหนักถึงปัญหา เข้าใจและประพฤติปฏิบัติในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอก
ข้อสอบ
2. เพื่อใหGนักเรียนรับทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ
4. เพื่อสRงเสริมกระบวนการมีสRวนรRวมในการสรGางขGอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปhองกันและแกGไข
ปnญหาการลอกการบGาน ลอกขGอสอบ และขยายผลในโรงเรียน
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3. ประโยชนRที่คาดว:าจะได>รับ
1. นักเรียนตระหนักถึงปัญหา เข้าใจและประพฤติปฏิบัติในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ
2. นักเรียนรับทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน
3. นักเรียนตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ
4. ไดGขGอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปhองกันและแกGไขปnญหาการลอกการบGาน ลอกขGอสอบ และ
ขยายผลในโรงเรียน
4. เปUาหมายของโครงการ
1. นักเรียนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย0สุจริตในการเรียนรูG
2. นักเรียนมีผลงานตRอตGานการทุจริตคอร0รัปชัน
3. ผูGมีสRวนไดGสRวนเสียมีสRวนรRวมในการพัฒนาขGอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปhองกันและแกGไขปnญหาการ
ลอกการบGาน ลอกขGอสอบของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
5. กลุ:มเปUาหมาย
1. แกนนำนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จำนวน 132 คน
2. ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จำนวน 21 คน
3. ตัวแทนผูGปกครองของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จำนวน 13 คน
4. ตัวแทนผูGนำทางศาสนาตRาง ๆ ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 รูป/คน
5. ตัวแทนเครือขRายภาคประชาชนในชุมชนใกลGเคียงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
จำนวน 7 คน
6. วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 2 คน
7. วิทยากรที่มีความรูG ความสามารถ และประสบการณ0เปbนพิเศษในดGานการนวัตกรรมการเรียนรูG
จำนวน 2 คน
6. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
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7. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูGโครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหมR
“ไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ”
จุดประสงคRของกิจกรรม
1. เพื ่ อ ใหG น ั ก เรี ย นตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา เข้ า ใจและประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ ใ นประเด็ น การไม่ ล อกการบ้ า น
ไม่ลอกข้อสอบ
2. เพื่อใหGนักเรียนรับทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน
3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ
สาระสำคัญของการจัดกิจกรรม มีดังนี้
1. สภาพและสาเหตุของปัญหาการลอกการบGาน การลอกขGอสอบ
2. แนวทางการประพฤติปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมในประเด็นการไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ
3. ความหมายของการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน
5. ความหมายของผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
6. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน
ไม่ลอกข้อสอบ
8. แนวทางการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ
9. ระบบคิดฐานสอง
10. โมเดล “STRONG: จิตพอเพียงตGานทุจริต”
11. การจัดทำแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) กับการวิเคราะห0ประเด็นการไม่ลอก
การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ เพื่อสร้างแนวทางการปhองกันและแกGไขปnญหาการลอกการบGาน ลอกขGอสอบ
12. แนวทางการสรGางวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหมR “ไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ” โดยประยุกต0ใชG
โมเดล “STRONG: จิตพอเพียงตGานทุจริต”
แนวทางสำคัญของการจัดกิจกรรม
1. เปbนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยใชGเวลา 1 วัน เนGนใหGนักเรียนไดGแลกเปลี่ยนเรียนรูGรRวมกันทั้งภายในกลุRมและ
ตRางกลุRม มีการใหGนักเรียนเลRนเกมตอบคำถาม วิเคราะห0 แสดงความคิดเห็นในแตRละประเด็นที่สัมพันธ0กับ
จุดประสงค0ของกิจกรรม เนGนการประยุกต0ใชGความรูGที่ไดGรับ และมีการตั้งคำถามเพื่อใหGนักเรียนไดGเชื่อมโยง
ประสบการณ0ของตนเองและเพื่อนเขGากับสถานการณ0การทุจริตตRาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปnจจุบัน
2. ใชGสื่อประกอบที่เขGาใจงRายนำเสนอในรูปแบบแผนผัง แผนภาพ อินโฟกราฟŠก มีการนำคลิปวีดิโอ
ขRาวสาร กรณีศึกษา บุคคลที่เปbนแรงบันดาลใจในการ “ไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ” รวมทั้งใชGแอปพลิเคชัน
ตRาง ๆ มาเปbนชRองทางในการแสดงผลการวิเคราะห0 ตีความ ประเมินขGอมูล สะทGอนความคิดเห็นของนักเรียน
ที่เขGารRวมกิจกรรม
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3. ใชGแนวคำถามที่สัมพันธ0สาระสำคัญของการจัดกิจกรรมรRวมกับฝŒกปฏิบัติในรูปที่หลากหลาย เชRน
การตอบคำถามในชRองทางออนไลน0 การอภิปราย การโตGวาที การฝŒกคิดอยRางมีเหตุผลในประเด็นการไมRลอก
การบGาน ไมRลอกขGอสอบ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. อนุมัติดําเนินการ
2. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนด
แนวทางในการดําเนินโครงการ
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากร ฝ่ายสถานที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูGโครงการวัฒนธรรม
ลูกบึงพระยาวิถีใหมR
“ไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ”

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม We Stand Strong Against Corruption Camp ลูกบึงพระยา “ไมRลอกการบGาน
ไมRลอกขGอสอบ”
จุดประสงคRของกิจกรรม
เพื่อใหGนักเรียนนำความรูGความเขGาใจ และการตระหนักถึงเนื้อหาสาระ (Content) ที่ไดGรับจากกิจกรรม
ที่ 1 มาเปbนพื้นฐานและตRอยอดความคิดในการฝŒกฝนทักษะการสรGางผลงานในประเด็นการไมRลอกการบGาน ไมRลอก
ขGอสอบ เชRน สื่อภาพยนตร0สั้น อินโฟกราฟŠก บทความ เพลง มิวสิกวีดิโอ หนังสือเล็มเลRม บันทึกเชิงสารคดี
วาดภาพ คำขวัญ สุนทรพจน0 และอื่น ๆ เพื่อเผยแพรRตRอไป
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P P
1. อนุมัติดําเนินการ
P P
2. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนด
แนวทางในการดําเนินโครงการ
P P P P
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากร ฝ่ายสถานที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
P P P P
4. กิจกรรม We Stand Strong
Against Corruption Camp ลูกบึง
พระยา “ไมRลอกการบGาน ไมRลอก
ขGอสอบ”
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม “เสียงจากทุกฝn‘ง หยุดยั้งทุจริต เรียนรูGอยRางสุจริต ชีวิตกGาวหนGา”
จุดประสงคRของกิจกรรม
เพื่อสRงเสริมกระบวนการมีสRวนรRวมในการสรGางขGอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปhองกันและแกGไขปnญหาการลอก
การบGาน ลอกขGอสอบ และขยายผลในโรงเรียนตRอไป
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P P
1. อนุมัติดําเนินการ
P P
2. จัดประชุมคณะทํางานที่ปรึกษา เพื่อ
กําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการ
P P P P
3. ติ ด ต่ อ ประสานงานหน่ ว ยงานที่
เกี ่ ยวข้ อง เช่ น วิ ทยากร สถานที ่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
P P P
P P P
4. จัดกิจกรรม “เสียงจากทุกฝn‘ง
หยุดยั้งทุจริต เรียนรูGอยRางสุจริต ชีวิต
กGาวหนGา”
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กิจกรรมที่ 4 การจัดทำรูปเลRมผลการดำเนินโครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหมR “ไมRลอกการบGาน ไมRลอก
ขGอสอบ”
จุดประสงคRของกิจกรรม
เพื่อเผยแพรRเอกสารผลการดำเนินโครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหมR “ไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ”
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P
P P P P P
1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทําเอกสาร
รูปเล่มรายงานฯ
P
P P P P P
2. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
สมบูรณ์ของเอกสารรูปเล่มรายงานฯ
P
P P P P P
3. ดําเนินการผลิต
P
P P P P P
4. เผยแพร่ เ อกสารรายงานแก่ ผ ู ้ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ
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8. ตัวชี้วัดของผลผลิต/ผลลัพธRการดำเนินโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธR
ตัวชี้วัด
ผลผลิต :
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู>โครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหมI “ไมIลอก
การบ>าน ไมIลอกข>อสอบ”

ค:าเปUาหมาย

ระยะเวลา

ร>อยละของนักเรียน
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตยVสุจริต
ในการเรียนรู>

ไมIต่ำกวIา
ร>อยละ 80

ไตรมาส 1 - 2

ลดลงร>อยละ
50

ไตรมาส 1 - 4

1 ครั้ง

ไตรมาส 2

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม “เสียงจากทุกฝstง หยุดยั้งทุจริต
เรียนรู>อยIางสุจริต ชีวิตก>าวหน>า”

จำนวนนักเรียน
มีพฤติกรรม
การลอกการบ>าน
การลอกข>อสอบ
ลดลง
จำนวน
การจัดกิจกรรม
จำนวนผู>เข>ารIวม
กิจกรรม
จำนวนผลงาน
ที่เกี่ยวข>องกับ
การยึดมั่น
ความซื่อสัตยVสุจริต
ในการเรียนรู>
จำนวน
การจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4 การจัดทำรูปเลIมผลการดำเนินโครงการ
วัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหมI
“ไมIลอกการบ>าน ไมIลอกข>อสอบ”

จำนวนผู>มีสIวนได>
สIวนเสียทีเ่ ข>ารIวม
กิจกรรม
จำนวนคูIมือ
การปฏิบัติตาม
ข>อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
เพื่อแก>ปsญหาลอก
การบ>าน
ลอกข>อสอบ
ของนักเรียนฯ
จำนวนเอกสาร
การรายงานผลการ
ดำเนินโครงการฯ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม We Stand Strong Against
Corruption Camp : ลูกบึงพระยา
“ไมIลอกการบ>าน ไมIลอกข>อสอบ”

ไมIต่ำกวIา
132 คน
ไมIต่ำกวIา
66 ผลงาน
(จำนวนห>องเรียน
ทั้งหมด)
2 ครั้ง

ไตรมาส 3 - 4

ครั้งที่ 1
ไตรมาส 1

ครั้งละไมIต่ำกวIา
27 คน

และ

2 เลIม

ครั้งที่ 2
ไตรมาส 4

30 เลIม

ไตรมาส 4
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8. ตัวชี้วัดของผลผลิต/ผลลัพธRการดำเนินโครงการ (ต:อ)
ผลผลิต/ผลลัพธR
ตัวชี้วัด

ค:าเปUาหมาย

ระยะเวลา

จำนวนเครือขIาย
เกี่ยวกับการไมIลอก
การบ>าน
ไมIลอกข>อสอบ
ในโรงเรียน

ไมIต่ำกวIา
66 เครือขIาย
และอยIางน>อย
ห>องเรียนละ
1 เครือขIาย

ไตรมาส 4

การนำผลงานที่เกี่ยวข>องกับการยึดมั่นความซื่อสัตยV
จำนวนผลงานที่
สุจริตในการเรียนรู>มาประชาสัมพันธVเผยแพรIในชIองทาง เกี่ยวข>องกับการ
ตIาง ๆ
ยึดมั่นความซื่อสัตยV
สุจริตในการ
เรียนรูไ> ป
ประชาสัมพันธV
เผยแพรIในชIองทาง
ตIาง ๆ
การปฏิบัติตามคูIมือข>อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ร>อยละของนักเรียน
เพื่อแก>ปsญหาลอกการบ>าน ลอกข>อสอบฯ
ที่ปฏิบัติตามคูIมือฯ

ไมIต่ำกวIา
66 ผลงาน
และอยIางน>อย
ห>องเรียนละ
1 ผลงาน

ไตรมาส 4

ไมIต่ำกวIา
ร>อยละ 80

ไตรมาส 4

ไมIต่ำกวIา
ร>อยละ 80

ไตรมาส 4

ไมIต่ำกวIา
ร>อยละ 80

ไตรมาส 4

ไมIต่ำกวIา
3 ข>อ/แนวทาง

ไตรมาส 4

ผลลัพธ5:
การสร>างเครือขIายเกี่ยวกับการไมIลอกการบ>าน
ไมIลอกข>อสอบ

การนำข>อเสนอแนะตIาง ๆ จากรายงานผลการดำเนิน
โครงการฯ มาปรับปรุงและพัฒนาเป{นแนวทางในการ
จัดทำโครงการฯ ในป|ตIอไป

ร>อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติ
ตามคูIมือฯ
ร>อยละของ
ผู>ปกครองที่ปฏิบัติ
ตามคูIมือฯ
จำนวนข>อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา
โครงการฯ

9. งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ
9.1 งบประมาณ: 25,000 (สองหมื่นหGาพันบาทถGวน)
9.2 แผนการใช>จ:ายงบประมาณ:
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบรายจ่าย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21,400
3,600
-บริหารจัดการ
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10. ผู>รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
11. ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจจะได้รับผลกระทบ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
3. ผูGปกครองของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย
4. ผูGนำทางศาสนาตRาง ๆ ในเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
5. เครือขRายภาคประชาชนในชุมชนใกลGเคียง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
6. ผูGบริหาร/เจGาหนGาที่ สำนักงาน ป.ป.ช.
7. วิทยากร/ผูGทรงคุณวุฒิจากหนRวยงานภายนอก
ที่ไดGรับเชิญมาเปbนวิทยากรในกิจกรรมตRาง ๆ

ประเด็นที่อาจจะได้รับผลกระทบ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
2. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

12. การติดตามประเมินผล
เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหมR “ไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ”
จำนวน 1 เลRม
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ประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหม: “ไม:ลอกการบ>าน ไม:ลอกข>อสอบ”
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูG
โครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหมR “ไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ”
รายการ
จํานวนคน ช.ม./วัน/คน อัตราค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
4. ค่าประกาศนียบัตร
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
6. ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10. ค่ า กระเป๋ า หรื อ สิ ่ ง ที ่ ใ ช้ บ รรจุ เ อกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรที่มีความรูG ความสามารถ และ
ประสบการณ0เปbนพิเศษ
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
- วิทยากรภาคเอกชน
13. ค่าอาหาร
14. ค่าเช่าที่พัก
- ห้องพักเดี่ยว
- ห้องพักคู่
15. ค่ายานพาหนะ
ฯลฯ
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ:ายทุกรายการ

2

3/1/1

จํานวนเงิน

3,000

153

7,700

155

10,700
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ประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหม: “ไม:ลอกการบ>าน ไม:ลอกข>อสอบ”

รายการ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม We Stand Strong Against Corruption Camp
: ลูกบึงพระยา “ไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ”
จํานวนคน ช.ม./วัน/คน อัตราค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
4. ค่าประกาศนียบัตร
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
6. ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10. ค่ า กระเป๋ า หรื อ สิ ่ ง ที ่ ใ ช้ บ รรจุ เ อกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรที่มีความรูG ความสามารถ และ
2
3/1/1
ประสบการณ0เปbนพิเศษ
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
- วิทยากรภาคเอกชน
13. ค่าอาหาร
153
14. ค่าเช่าที่พัก
- ห้องพักเดี่ยว
- ห้องพักคู่
15. ค่ายานพาหนะ
ฯลฯ
รวม
155
หมายเหตุ ขอถัวจ:ายทุกรายการ
กิจกรรมที่ 3 ไม:ค:าใช>จ:าย เนื่องจากเปfนการกิจกรรมออนไลนR

จํานวนเงิน

3,000

7,700

10,700

13

ประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหม: “ไม:ลอกการบ>าน ไม:ลอกข>อสอบ”
กิจกรรมที่ 4 การจัดทำรูปเลRมผลการดำเนินโครงการวัฒนธรรมลูกบึงพระยาวิถีใหมR “ไมRลอกการบGาน ไมRลอกขGอสอบ”
รายการ
จํานวนคน ช.ม./วัน/คน อัตราค่าใช้จ่าย จํานวนเงิน
1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
4. ค่าประกาศนียบัตร
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
6. ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
77. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10. ค่ า กระเป๋ า หรื อ สิ ่ ง ที ่ ใ ช้ บ รรจุ เ อกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรที่มีความรูG ความสามารถ และ
ประสบการณ0เปbนพิเศษ
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
- วิทยากรภาคเอกชน
13. ค่าอาหาร
14. ค่าเช่าที่พัก
- ห้องพักเดี่ยว
- ห้องพักคู่
15. ค่ายานพาหนะ
ฯลฯ
รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ:ายทุกรายการ

3,600

3,600

14
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